UCHWAŁA NR XXX/144/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r.,
poz. 446 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014, poz. 849 j.t. ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Na terenie Miasta Chojnowa wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach miasta Chojnowa,
w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży towarów za zajętą pod tę sprzedaż powierzchnię wyrażoną w m2 :
a) płodów rolnych i artykułów rolno – spożywczych:
- za każdy m2 zajętej powierzchni do 3 m2 :

4,00 zł

- za każdy następny m2 zajętej powierzchni powyżej 3 m2 :

3,00 zł

b) pozostałych artykułów:
- za każdy m2 zajętej powierzchni do 3 m2 :

4,00 zł

- za każdy następny m2 zajętej powierzchni powyżej 3 m2 :

3,00 zł

c) artykułów mieszanych:
- za każdy m2 zajętej powierzchni do 3 m2 :

4,00 zł

- za każdy następny m2 zajętej powierzchni powyżej 3 m2 :

3,00 zł

2) przy sprzedaży z:
a) ręki, kosza, wiadra:
- płodów rolnych:

3,00 zł

- pozostałych artykułów:

4,00 zł

b) miejskiego stoiska zadaszonego:
- za każdy mb zajętego stanowiska do 3 mb:

4,00 zł

- za każdy następny mb zajętego stanowiska powyżej 3 mb:

3,00 zł

c) miejskiego stanowiska niezadaszonego, wyznaczonego do sprzedaży nabiału:
- za każdy mb zajętego stanowiska do 3 mb:

4,00 zł

- za każdy następny mb zajętego stanowiska powyżej 3 mb:

3,00 zł

3) przy sprzedaży towarów na terenie przyległym do targowiska, od zajętego – wyznaczonego stanowiska:
a) płodów rolnych:
- za jedno stanowisko:

12,00 zł

- za każde następne zajęte stanowisko:

8,00 zł

b) pozostałych artykułów:
- za jedno stanowisko:

15,00 zł

- za każde następne zajęte stanowisko:

10,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.
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§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Ustala się Pana Adama Bujaka jako inkasenta opłaty targowej.
3. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty jest
pokwitowanie wydane przez inkasenta. Opłata targowa może być uiszczona również na rachunek bankowy w
dniu dokonywania sprzedaży.
4. Inkasent opłaty targowej zobowiązany jest odprowadzić w całości zainkasowaną opłatę na rachunek
bankowy w dwóch terminach:
- za okres

1- 15

- do 17 dnia każdego miesiąca,

- za okres 16 – do końca miesiąca - do 2 dnia po zakończeniu miesiąca.
5. Za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, inkasent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne stanowiące
45 % zainkasowanych opłat targowych za dany miesiąc.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 6. Traci moc uchwała nr XVII/76/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 184).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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